
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

CNTEE TRANSELECTRICA S.A.  
Societate Administrată în Sistem Dualist 
Nr. 38972 / 17.12.2013 
 

Raport curent conform legislației pieței de capital - Data raportului: 17 decembrie 2013 
 

Denumirea entităţii emitente: CNTEE TRANSELECTRICA S.A., Societate Administrată în Sistem Dualist 
Sediul social: Bucureşti, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1 
Punct de lucru: Bucureşti, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3 
Număr de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610 
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: 13328043 
Număr de ordine în Registrul Comerţului: J40/8060/2000 
Capital social subscris şi vărsat: 733.031.420 RON 
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti 
 
Închiderea anticipată a ofertei inaugurale a emisiunii de obligațiuni 
 
Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” S.A. informează publicul investitor interesat că, în 
conformitate cu prevederile Prospectului de admitere la tranzacționarea a obligațiunilor emise de Companie, aprobat prin deciziile 
ASF nr. A/657/10.12.2013, și respectiv A/664/16.12.2012, datorită subscrierii a cel puţin 20.000 de Obligaţiuni, Oferta de vânzare 
adresată exclusiv investitorilor calificaţi se închide anticipat în data de 17 decembrie, la ora 17:00. 
  
Oferta de obligaţiuni Transelectrica a fost suprasubscrisă și devine astfel un punct de referinţă pentru emitenți similari. Interesul 
sporit din partea investitorilor locali şi internaţionali este dovada unui mix echilibrat între calitatea emitentului, randament, lichiditate şi 
posibilitatea de diversificare a portofoliului prin instrumente cu venit fix locale. Pentru Transelectrica, beneficiul constă în 
diversificarea soluţiilor de finanţare, negarantate, la un preț favorabil și reducerea riscului valutar. Această emisiune de succes este 
începutul unei serii de astfel de instrumente, anunțate ca intenție la 900 milioane lei, care nu exclude încă lansarea unor programe 
denominate și în alte valute.  
 
Obligaţiunile emise în urma ofertei publice vor fi înscrise la cota Bursei de Valori Bucureşti, în baza prospectului de admitere şi în 
conformitate cu reglementările Bursei de Valori Bucureşti. 
 
Ştefan-Doru BUCĂTARU 
Director General Executiv 
Preşedinte al Directoratului 
 


